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Anunț de finalizare a implementării proiectului ” Reabilitare constructie existenta, 

achizitionare utilaje performante cu scopul dezvoltarii firmei” 

 

Titlul proiectului: Reabilitare constructie existenta, achizitionare utilaje performante cu scopul dezvoltarii 

firmei 
Numele beneficiarului: SC BIOTECHNIK S.R.L.  
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  
Organismul Intermedia: Agenția de Dezvoltare Regională Centru 
Valoarea totală a proiectului: 5.761.778,34 lei 
Finanțarea nerambursabilă: 2.981.134,51 lei 
Data începerii: 16.02.2018 
Data finalizării: 30.12.2019 
Codul MySMIS: 113096  
 
Proiectul  “ Reabilitare constructie existenta, achizitionare utilaje performante cu scopul dezvoltarii firmei”, 

cod MySMIS 113096, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către 

SC BIOTECHNIK S.R.L. și are o valoare totală de 5.761.778,34, din care 2.981.134,51 reprezintă finanțare 

nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel 

regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea 

acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul s-a derulat în perioada 16.02.2018 – 06.12.2019. Obiectivul 

general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei BIOTECHNIK SRL prin crearea 

unei noi unități noi de producție, întroducere a două produse noi (sterilizatoare cu abur, cu usa dubla, 

pentru spitale, manta dubla si sectiune rectangulara, o familie de sterilizatoare constituita din 3 - 3 

tipodimensiuni de aceasi sectiune, respectiv componente din inox pentru sterilizatoare) care nu au fost 

fabricate anterior în unitate la nivelul firmei. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul 

specific aferent „Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea 

competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării și extinderii 

capacității avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității 

economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în 

Strategia Națională pentru Competitivitate. 

Obiectivele specifice: 

http://www.inforegio.ro/
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 Crearea unei noi unități de producție în domeniul de activitate ”Fabricarea de dispozitive, aparate si 
instrumente medicale și stomatologice”, identificat prin codul CAEN: 3250 și achiziționarea de active 
corporale (echipamente și utilaje tehnologice) și active necorporale 

 Introducerea de 2 noi produse (sterilizatoare cu abur, cu usa dubla, pentru spitale, manta dubla si 
sectiune rectangulara, o familie de sterilizatoare constituita din 3 - 3 tipodimensiuni de aceasi 
sectiune, respectiv componente din inox pentru sterilizatoare), ca urmare a inovării şi diversificării 
proceselor în cadrul firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic prin reabilitarea unei clădiri existente și 
achiziționarea de utilaje și echipamente technologice. 

 Dezvoltarea resurselor umane ale solicitantului, prin angajarea a 10 persoane dintre care cel puțin o 
persoană aparţinând unei categorii defavorizate şi adaptarea infrastructurii pentru operarea de 
către persoane cu dizabilităţi 

La finalul implementarii proiectului au fost atinse urmatoarelor rezultate: 

 

 1 unitate nouă creată pentru fabricarea produselor noi (sterilizatoare cu abur, cu usa dubla, pentru 
spitale, manta dubla si sectiune rectangulara, o familie de sterilizatoare constituita din 3 – 3 
tipodimensiuni de aceasi sectiune, respectiv componente din inox pentru sterilizatoare), până la 
finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea proiectului.  

 2 produse noi realizate până la finalul exercițiului ulterior anului în care se finalizează implementarea 
proiectului.  

 10 locuri de muncă nou create în perioada de implementare al proiectului  

Impactul general la nivelul comunității locale/regionale a proiectului: 

10 locuri de muncă create, dintre care un loc pentru persoana care face parte dintr-o categorie 

considerată defavorizată la nivel național, modernizarea clădirii existente și asigurarea unor locuri de 

muncă în condiții optime, achiziționarea echipamentelor necesare fabricării noilor produse, creșterea 

numărului de clienți,  asigurarea unui partener sigur pentru furnizori, creșterea cifrei de afaceri, 

utilizarea unor surse regenerabile de energie, semnarea unui contract pentru colectarea selectivă a 

deșeurilor rezultate în urma implementării proiectului, creșterea taxelor și impozitelor plătite către 

bugetul local, introducerea celor două produse noi pe piață cu ajutorul fluxului tehnologic nou și 

inovativ, creșterea competitivității firmelor în domeniul fabricării dispozitivelor medicale.  

 

Date de contact beneficiar:  

 Oraș Cisnădie, România, Str. Abatorului nr. 2, jud. Sibiu, cod postal 555300, tel. 0728140001, fax. 0269564842, E-mail: 

gabriel.ghete@biotechnik-romania.de 

SC BIOTECHNIK S.R.L. 
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